
Silvertronen
Ladda ner boken PDF

CS Lewis
Silvertronen CS Lewis boken PDF Till det magiska landet Narnia ¿ där en häxa har förklarat evig vinter och
där det finns fler talande djur än människor och där strider utkämpas av kentaurer, jättar och fauner ¿ kommer
de fyra syskonen Pevensie. Med det goda lejonet Aslans hjälp lyckas de besegra den onda häxan, och det blir
början till deras många äventyr i Aslans förunderliga rike Narnia. För varje tid har sin ondska som hotar det
goda landet. Läsaren av denna magnifika saga, de sju böckerna om Narnia, får uppleva äventyr av sällan

skådat slag. Sorg och glädje, kärlek och vänskap, mod och svek, tro och hopp, lek och skoj ¿ allt blandas till
en mycket personlig och gripande historia som man länge minns. Av C. S. Lewis samlade produktion, som
består av ett 40-tal titlar, brukar Narniaserien räknas som de enda som vänder sig direkt till barn. Många
trådar från hans tankevärld och andra böcker löper samman i hans Narniaepos. Originalillustrationerna har
färglagts av konstnären, Pauline Baynes, själv och har fått en klassisk inramning i denna utgåva om sju

böcker.

 

Till det magiska landet Narnia ¿ där en häxa har förklarat evig vinter
och där det finns fler talande djur än människor och där strider

utkämpas av kentaurer, jättar och fauner ¿ kommer de fyra syskonen
Pevensie. Med det goda lejonet Aslans hjälp lyckas de besegra den
onda häxan, och det blir början till deras många äventyr i Aslans
förunderliga rike Narnia. För varje tid har sin ondska som hotar det
goda landet. Läsaren av denna magnifika saga, de sju böckerna om
Narnia, får uppleva äventyr av sällan skådat slag. Sorg och glädje,
kärlek och vänskap, mod och svek, tro och hopp, lek och skoj ¿ allt
blandas till en mycket personlig och gripande historia som man länge
minns. Av C. S. Lewis samlade produktion, som består av ett 40-tal
titlar, brukar Narniaserien räknas som de enda som vänder sig direkt



till barn. Många trådar från hans tankevärld och andra böcker löper
samman i hans Narniaepos. Originalillustrationerna har färglagts av
konstnären, Pauline Baynes, själv och har fått en klassisk inramning i

denna utgåva om sju böcker.
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